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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Analisis Kinerja 

Oragnisasi Sektor Publik (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru), 

maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari beberapa indikator yang digunakan 

sebagai berikut : 

1. Dalam hal Produktivitas, Produktivitas kinerja di Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru masih belum baik dan belum maksimal. Baik dalam hal 

kekurangan jumlahSumberDaya Manusia yang memiliki latar belakang 

pendidikan minimal sederajat oleh Tenaga Harian Lepas maupun Aparatur 

Negara yang ahli atau khusus dalam suatu perbidangan kajian ilmu, seperti 

aparatur yang ahli dalam perencanaan program, penganggaran, pendataan, 

pembuatan evaluasi, membuat LAKIP, laporan penanggung jawaban 

RENSRA dan sebagainya. Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

juga membutuhkan fasilitas – fasilitas Penunjang kinerja instansi seperti 

penambahan jumlah komputer, sistem jaringan internet yang maksimal, 

membuat ruang pengarsipan , ruang penyimpanan data base dan lainya. 

2. Dalam hal Kualitas Pelayanan, kualitas pelayanan yang diberikan Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru tidak sinkron atau tidak sesuai dengan hasil 

responden masyarakat yang menyatakan masih banyak faktor – faktor 

yang masih harus di perbaiki oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

dalam melaksanakan pelayanan kepada publik, baik  dari segi persyaratan 
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kurang jelas, prosedur pelayanan yang terkadang masih tidak masimal, 

waktu pelayanan yang masih lamban, sikap pelaksana layanan yang masih 

acuh tak acuh dan belum adanya penyedian sarana kotak kritik dan saran 

untuk menampung keluhan dari masyarakat. Faktor tersebut masih terlihat 

jelas bahwa kualitas pelayanan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

belum dapat dikatakan maksimal dan belum sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan masyarakat. 

3. Dalam hal Responsivitas, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru masih tahap 

perkembangan dan berusaha mengupayakan.  yang hal tersebut tentunya, 

pastinya belum bisa dikatakan maksimal dan pada kenyataanya dari hasil 

data kuesioner responden masyarakat menyatakan bahwa responsivitas di 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru masih belum sesuai dan masih 

banyak tuntutan atau kebutuhan masyarakat akan layanan jasa angkutan 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru masih belum sesuai terpenuhi.  

4. Dalam hal Responsibilitas, responsibilitas pegawai di Dinas Perhubungan 

Kota Pekanbaru masih rendah dikarenakan adanya beberapa faktor yang 

menjadi masalah dalam kurangnya tingkat responsibilitas kinerja pegawai 

di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Hasil penelitian tersebut didukung 

oleh hasil wawancara bahwa pelaksanaan tugas yang Over Lapping atau 

pelemparan tanggung jawab ini tidak bisa dipungkiri masih ada terjadi, 

karena adanya bantuan THL terkadang membuat suatu pekerjaan tersebut 

dalam dialihkan pekerjaaannya kepada THL, karena beban kerja yang 

banyak dan tidak seimbanglah itulah yang mengakibatkan hal tersebut 
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masih terjadi. Juga dalam hal penempatan suatu jabatan atau kewenanagan 

di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru masih banyak yang belum sesuai 

dengan bidang dan keahlian dari pegawai tersebut. 

5. Dalam hal Akuntabilitas, Pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan 

Kota Pekanbaru pada umunya sudah berjalan karena sudah ditetapkan di 

dalam rencana dan strategi instasi, Tetapi hasil pencapaian masih ada yang 

belum terlihat dan belum nampak hasilnya karena tergantung kepada dana 

yang ada. Contohnyaseperti belum terlaksananya penyiapan perlengkapan 

lampu, lalu lintas, penambahan trayek – trayek bus trans metro pekanbaru 

dsb, tetapi dina perhubungan masih berusaha untuk terus memenuhinya 

tetapi secara bertahap.terlihat bahwa akuntabilitas yang dihasilkan oleh 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru masih belum semuanya berjalan. Hal 

ini terkendala oleh kondisi dana di dalam istansi yang pengoptimalan 

anggaran masih belum bisa terimplementasikan secara sempurna. 

 

1.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Analisis Kinerja 

Oragnisasi Sektor Publik (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru), 

maka peneliti dapat memberikan saran kepada Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru sebagai bentuk masukan penulis agar kedepanya Dinas Perhubungan 

Kota Pekanbaru menjadi instansi lebih baik lagi kedepannya. 

1. Diharapkan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kedepanya menambah 

jumlah kapasitas Sumber DayaManusia yang tentunya berkualitas baik 

dari segi pendidikan mapun kompetensi dari Sumber Daya Manusia 
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tersebut. Sehingga dapat meningkatkan kinerjaorganisasi yang lebih 

optimal. 

2. Diharapkan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kedepanya harus lebih 

melengkapi fasilitas dan sarana kerja. Seperti sistem IT yang lebih canggih 

dan sebagainya yang lebih memadai sebagai penunjang kinerja pegawai 

yang tentunya akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi di 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 

3. Diharapkan setiap pejabat yang berwenang di Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru harus dapat menjalankan Tugas , Pokok dan Fungsinya secara 

nyata dan sesuai dengan aturan yang ada. 

4. Diharapkan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kedepanya dapat 

membuat SOP yang tetap pada setiap unit –unit pelaksanaan jabatan di 

kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 

5. Dan juga diharapkan kedepanya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru harus 

dapat konsisten dalam menjalankan permerintah yang sudah ditetapkan 

sehingga antara SOP dan TUPOKSI dapat berjalan seimbang dan optimal. 

 

 

 

 

 

 

 


